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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ การปฏิบตั ทิ ี่ดีสําหรับโรงฆาสุกร กําหนดรายละเอียดที่
สําคัญเกี่ยวกับ การขนสงสุกรมีชีวิตจากฟารมเขาโรงฆา การฆาสุกรแบบไมทรมาน การจัดการซากสุกร
วิธีปฏิบตั ิในโรงฆาสุกรที่ถูกสุขลักษณะ (good hygienic practice) ตลอดจนการขนสงซากสุกร เนื้อสุกร
และผลผลิตจากโรงฆาถึงสถานที่จาํ หนาย
1.2 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ ใชประกอบกับ มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (มกอช. 9004) และ มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เรื่อง เนื้อสุกร (มกอช. 6000)

2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ มีดังตอไปนี้
2.1

สุกร (pig) หมายถึง สัตวในวงศ Suidae ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภค

2.2 โรงฆาสุกร (pig abattoir) หมายถึง สถานที่หรืออาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อฆาสุกร
และอาจรวมถึงการตัดแตงซากสุกรเพื่อใหไดเนื้อสุกรและผลผลิตเพื่อการบริโภค
2.3 ซากสุกร (pig carcass) หมายถึง สวนรางกายทั้งหมดของสุกรที่ผานกระบวนการฆาแบบไม
ทรมานเพื่อใชเปนอาหารมนุษย โดยนําเลือดและเครื่องในออกแลว อาจแยกหัวออกหรือไมก็ได
2.4 เนื้อสุกร (pork) หมายถึง สวนของซากสุกรที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมในการบริโภค โดย
มีกลามเนื้อโครงราง (skeletal muscle) เปนสวนใหญ อาจผานกระบวนการแชเย็น แตไมผา นกรรมวิธี
เพื่อวัตถุประสงคในการถนอมอาหาร
2.5 ผลผลิต (products) หมายถึง สวนอื่นๆ ของสัตวที่ไมใชเนื้อและยังไมแปรรูป แตใชเปนอาหาร
ของมนุษย เชน เลือด สมอง ลิ้น กระเพาะ
2.6 หัวสุกร (pig head) หมายถึง หัวสุกรที่ตัดออกจากตัวสุกรที่เชือดแลวตรงบริเวณกระดูกสันหลัง
สวนคอขอที่ 1
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2.7

หนังสุกร (pig skin) หมายถึง หนังที่เลาะออกจากซากสุกรและผานกระบวนการขูดขน

2.8

เครื่องในขาว (white offal) หมายถึง หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส และอวัยวะสืบพันธุ

2.9

เครื่องในแดง (red offal) หมายถึง หัวใจ ตับ ไต มาม หลอดลม และปอด

2.10 การทําใหสลบ (stunning) หมายถึง วิธีการที่ทําใหสัตวสลบ และนานพอที่สัตวจะไมรูสึก
เจ็บปวดจนกระทั่งเลือดไหลออกหมด
2.11 การฆาแบบไมทรมาน (humane slaughtering) หมายถึง วิธีการทําใหสตั วเสียชีวิตโดยไมทรมาน
2.12 การขนสงสุกรมีชีวิต (transportation for pig) หมายถึง การเคลื่อนยายสุกร ดวยพาหนะขนสงที่
เหมาะสมจากฟารมถึงโรงฆา
2.13 พาหนะขนสงสุกรมีชีวิต (vehicle for pig) หมายถึง ยานพาหนะ เชน รถบรรทุก รวมถึงสวน
พวงที่ใชบรรทุกสุกร
2.14 การตัดแตง (cutting) หมายถึง การตัดแยกซากสัตวออกเปนชิ้นสวนตามที่ตองการ
2.15 การขนสงซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิต (transportation for pig carcass, pork and products)
หมายถึง การเคลื่อนยายซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิต ดวยพาหนะขนสงเฉพาะจากโรงฆาถึงสถานที่
จําหนาย
2.16 พาหนะขนสงซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิต (vehicle for pig carcass, pork and products)
หมายถึง ยานพาหนะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได สําหรับใชในการขนสงซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิต
2.17 ภาชนะบรรจุ (package) หมายถึง บรรจุภัณฑหรือภาชนะที่ใชในการบรรจุซากสัตว เนื้อสัตวและ
ผลผลิต
2.18 พนักงานตรวจโรคสัตว (official inspector) หมายถึง สัตวแพทยหรือบุคคลอืน่ ผูซ ึ่งอธิบดีหรือ
ราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจโรคซึง่ มีในสัตวหรือเนื้อสัตว ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว
2.19 พนักงานเจาหนาที่ (competent person) หมายถึง ผูซึ่งรัฐมนตรี อธิบดี หรือราชการสวนทองถิ่น
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
2.20 การตรวจพินิจ (visual inspection) หมายถึง การตรวจสอบลักษณะปรากฏภายนอกของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เชน เนื้อ ผลผลิต สภาพแวดลอมที่ปรากฏ โดยการตรวจดวยตาเปนหลัก แตอาจใชประสาทสัมผัส
อื่นประกอบ เชน การสัมผัส การดมกลิ่น หรืออาจใชเครื่องมือประกอบ เชน แวนขยายชวยในการ
ตรวจสอบ ขึ้นกับปจจัยคุณภาพที่ตองการตรวจสอบ แลวประเมินวาลักษณะปรากฏหรือสภาพแวดลอมที่
ตรวจสอดคลองกับเกณฑที่ใชในการตรวจหรือไมอยางไร ทั้งนี้รวมถึงการสังเกต หรือการสัมภาษณ
การปฏิบัติงานหรือกระบวนการทํางานดวย
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2.21 การตรวจสัตวกอนฆา (ante-mortem inspection) หมายถึง การตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาดวย
วิธีการใดๆ โดยพนักงานตรวจโรคสัตว เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมตอผูบ ริโภค
2.22 การตรวจสัตวหลังฆา (post-mortem inspection) หมายถึง การตรวจซากสัตวและเครื่องในดวย
วิธีการใดๆ โดยพนักงานตรวจโรคสัตว เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมตอผูบ ริโภค
2.23 น้ํา และน้ําแข็ง (water and ice) หมายถึง น้ํา และน้าํ แข็งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เหมาะกับ
การบริโภค

3.

เกณฑที่กําหนดและวิธีตรวจประเมิน

เกณฑที่กําหนดและวิธตี รวจประเมิน การปฏิบัติทดี่ ีสําหรับโรงฆาสุกร ใหเปนไปตามตารางที่ 1 และขอ 3
ขอกําหนดวิธปี ฏิบัติ เกณฑที่กําหนด และวิธตี รวจประเมิน ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ มกอช. 9004
ตารางที่ 1. เกณฑที่กําหนดและวิธตี รวจประเมิน
รายการ
เกณฑที่กําหนด
1. การขนสงสุกรมี
ชีวิต

1.1 พาหนะขนสงสุกรตองแข็งแรงและมีพื้นที่เหมาะสม ตรวจพินิจ และตรวจ
เอกสารทีเ่ กี่ยวของ
1.2 การขนสงตองไดรับอนุญาตจากกรมปศุสตั ว
1.3 ไมขนสงสุกรปวยหรือตั้งทองรวมไปกับสุกรปกติ
1.4 สุกรตองมาถึงโรงฆากอนเวลาฆาอยางนอย 2
ชั่วโมง และตองไมใหสุกรอดอาหารเกิน 12 ชั่วโมง
ติดตอกัน

2. การรับสุกรมีชีวิต 2.1 ตรวจสุขภาพสุกรกอนฆา
2.2 คัดแยกสุกรปวยหรือสงสัยวาปวยไวในคอกสุกรปวย
และฆาในหองฉุกเฉินหลังจากฆาสุกรปกติแลว
2.3 ลางทําความสะอาดและใชยาฆาเชื้อพาหนะที่ใช
บรรทุกสุกรทุกครั้ง
3. คอกพักสุกร

วิธีตรวจประเมิน

ตรวจพินิจ และตรวจ
บันทึก

3.1 สามารถรองรับกับจํานวนสุกรที่เขาฆา โดยมีพื้นที่ ตรวจพินิจ
เฉลี่ยไมนอยกวา 0.8 m2 ตอ 1 ตัว
3.2 วัสดุที่ใชมีความแข็งแรง มีผิวเรียบไมมีสวนคมหรือ
แตก ไมกอใหเกิดอันตรายกับสุกร และพืน้ ตองไมลนื่
3.3 มีน้ําใหสุกรกินอยางเพียงพอ
3.4 มีทางเดินตอจากคอกมาเขาหองทําใหสลบ
3.5 ฉีดน้ําทําความสะอาดตัวสุกรทุกตัวกอนสุกรเขาหองฆา
3.6 ลางทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณคอกพักสุกร
หลังตอนสุกรเขาฆาหมดแลว และมีนา้ํ ใชลางคอกอยาง
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รายการ

เกณฑที่กําหนด

วิธีตรวจประเมิน

เพียงพอ
4. การฆาสุกร

4.1 ใชวิธีฆา แบบไมทรมาน
ตรวจพินิจ
4.2 ตองทําใหสุกรสลบกอนฆา
4.3 สุกรตองไมสัมผัสพื้นหองขณะฆา
4.4 อุปกรณที่ใชแทงคอตองทําความสะอาดและฆาเชื้อ
ทุกครั้งหลังใชงาน
4.5 ปลอยใหเลือดออกจากตัวสุกรอยางสมบูรณนานไม
นอยกวา 4 นาที
4.6 ลางสุกรที่ถูกฆาแลว
4.7 ทําความสะอาดอุปกรณ และบริเวณปลอยเลือดออก

5. การลวก ขูดขน
และการดึงกีบ

5.1 อุณหภูมินา้ํ ตองไมตา่ํ กวา 58 ๐C ระยะเวลาที่ใชลวก ตรวจพินิจ และตรวจ
เอกสารทีเ่ กี่ยวของ
ตองสัมพันธกบั อุณหภูมิของน้ําและขนาดของสุกร
5.2 สุกรที่ถูกฆาแลวตองขูดขนออกหมด
5.3 ดึงกีบขาหนาและขาหลังสุกรที่ถูกฆาแลวออกหมด
5.4 ลางสุกรที่ถูกฆาแลว

6. การตัดหัว

6.1 ตัดทีต่ ําแหนงหลังหูสุกรที่บริเวณหนากระดูกคอขอ ตรวจพินิจ
ที่ 1

7. การแยกเครื่องใน 7.1 เครื่องในตองแยกออกไดหมด และเครื่องในตอง
ออก
ไมแตกปนเปอ นซากสุกร
7.2 มีการตรวจซากสุกรและเครื่องในเพือ่ ความ
ปลอดภัยตอผูบ ริโภค

ตรวจพินิจ และตรวจ
เอกสารที่เกี่ยวของ

8. การผาซีกซากสุกร 8.1 ผาซีกซากสุกรโดยผากึง่ กลางกระดูกสันหลัง และ
ดึงเสนไขสันหลังออก

ตรวจพินิจ

9. การทําความ
สะอาดซากสุกร

ตรวจพินิจ

9.1 ลางซากสุกรหลังขั้นตอนการนําเลือดออก การขูดขน
การแยกเครื่องในออก และการผาซีก

ตรวจวัดอุณหภูมิและ
10. การลดอุณหภูมิ 10.1 ลดอุณหภูมิซากสุกรหรือเนื้อใหมีอุณหภูมทิ ี่
เอกสารทีเ่ กี่ยวของ
ซากสุกรหรือเนื้อสุกร ศูนยกลางซากสุกรหรือเนื้อไมเกิน 7 ๐C กอนจําหนาย
หรือระหวางการเก็บรักษาเพื่อรอจําหนาย
10.2 บันทึกอุณหภูมิซากสุกรหรือเนื้อ
10.3 ภายในหองเก็บซากสุกรหรือเนื้อตองไมมหี ยดน้ํา
จากการควบแนนของไอน้าํ สัมผัสกับซาก
11. การตัดแตง

11.1 ทําความสะอาดอุปกรณตัดแตงเนือ้
11.2 บริเวณที่ตัดแตงตองกั้นแยกจากพืน้ ที่ผลิตอืน่ ๆ

ตรวจพินิจ
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รายการ

เกณฑที่กําหนด
และควบคุมการเขาออกของผูปฏิบตั ิงานในหองตัดแตง
อยางเขมงวด
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วิธีตรวจประเมิน

12. การบรรจุ

12.1 ภาชนะบรรจุตองทนทานและปลอดภัยในการใช ตรวจพินิจ
บรรจุอาหาร และทนทานตอการขนสง
12.2 มีฉลากกํากับ และขอความที่ระบุบนฉลากตองอาน
ไดชดั เจน และมีขอความตามภาคผนวก ก.12.3
12.3 บริเวณที่บรรจุลงภาชนะเฉพาะที่ทาํ จากวัสดุทไี่ ม
สามารถลางทําความสะอาดได ตองกั้นแยกจากพื้นที่
ผลิตอื่นๆ

13. ขั้นตอนการ
ปฏิบัตภิ ายในโรงฆา

13.1 เปนไปตามลําดับที่เหมาะสม และปองกันการ
ปนเปอนขามของจุลินทรียได

14. การขนสงซาก
สุกร เนื้อสุกรและ
ผลผลิต

ตรวจพินิจ และตรวจวัด
14.1 พาหนะทีใ่ ชในการขนสงตองสามารถควบคุม
อุณหภูมิ
อุณหภูมิศนู ยกลางเนื้อ ใหมีอุณหภูมิไมเกิน 7 ๐C
ตลอดเวลา
14.2 หามขนสงโดยยานพาหนะคันเดียวกับที่ขนสงสุกร
มีชีวิต
14.3 รถบรรทุกหรือตูเก็บจะตองลางทําความสะอาดให
เรียบรอยกอนและหลังจากการขนสง

15. หลักสุขาภิบาล
ทั่วไป

15.1 จัดใหมีสุขลักษณะในการผลิต ตามภาคผนวก ข.1 ตรวจพินิจและตรวจ
15.2 จัดใหมีสุขอนามัยสวนบุคคล ตามภาคผนวก ข.2 เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

ตรวจขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

16. การบําบัดน้าํ เสีย 16.1 มีระบบบําบัดน้าํ เสียเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของ ตรวจพินิจ
น้ําทิ้ง โดยใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

4. คําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร
การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกรใหเปนไปตามคําแนะนําในภาคผนวก ก เพื่อใชแนะนําผูประกอบการ
เพื่อใหไดซากสุกร เนื้อสุกร และผลผลิตจากสุกรที่ปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค โดยมี
สุขลักษณะในการผลิตและสุขอนามัยสวนบุคคลตามภาคผนวก ข ขั้นตอนการปฏิบัติในโรงฆาสุกรตาม
ภาคผนวก ค และอุปกรณที่จําเปนตองมีในโรงฆาสุกรตามภาคผนวก ง
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ภาคผนวก ก
คําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร
ก.1.

การขนสงสุกรมีชีวิต (transportation for pig)

ก.1.1 พาหนะขนสงสุกร
ก.1.1.1 ตองแข็งแรงและเหมาะสม
ก.1.1.2 มีชองระบายอากาศอยางพอเพียง พื้นไมลื่น ไมมีการระบายของเสียและน้ําในระหวางการ
ขนสง มีวัสดุหรือหลังคาสําหรับปองกันแดดและฝน
ก.1.1.3 ผนังดานขางพาหนะสวนที่สมั ผัสกับตัวสุกร ตองทําจากวัสดุผิวเรียบ และสูงพอที่จะปองกัน
ไมใหสุกรกระโดดขามออกไปได
ก.1.1.4 ในการขนสงสุกร ควรมีพื้นที่บนพาหนะ 0.4 m2 ถึง 0.8 m2 ตอสุกร 1 ตัว เชน
- สุกรขุน
ไมนอยกวา 0.4 m2 ตอสุกร 1 ตัว
- พอสุกร หรือแมสุกร
ไมนอยกวา 0.8 m2 ตอสุกร 1 ตัว
ก.1.2 วิธีการขนสง
ก.1.2.1 การขนสงตองปฏิบัตติ ามระเบียบของกรมปศุสัตว
ก.1.2.2 ขณะขนสงจะตองหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการบาดเจ็บกับสุกร
รถบรรทุกสุกรดวยความนุมนวล ไมออกรถโดยเร็วหรือหยุดโดยกะทันหัน

เชน

ขับเคลื่อน

ก.1.2.3 ไมขนสงสุกรที่เจ็บปวยหรือตัง้ ทองรวมไปกับสุกรปกติ
ก.1.2.4 ควรขนสงสุกรในตอนเชาตรูหรือตอนค่าํ และในวันที่อากาศรอนจัดควรราดน้ําทีต่ ัวสุกรเพื่อลด
ความรอน
ก.1.2.5 ระยะเวลาในการขนสงควรสั้นที่สุด เพื่อใหสุกรเกิดความเครียดนอยที่สุด
ก.1.2.6 ตรวจดูสุกรขณะขนสงเปนระยะๆ
ก.1.2.7 ควรขนสงสุกรมาถึงโรงฆากอนเวลาฆาอยางนอย 2 ชั่วโมง และตองไมใหสุกรอดอาหารเกิน 12
ชั่วโมงติดตอกัน
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ก.2.

การรับสุกรมีชีวิต (reception of pig)

ก.2.1

เมื่อสุกรถึงโรงฆา ใหมีเจาหนาที่ตรวจความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของตามกฎหมาย

ก.2.2

ควรมีทางเชื่อมระหวางพาหนะกับคอกพัก

ก.2.3

ชั่งน้ําหนักและตรวจนับจํานวนสุกร

ก.2.4 ตรวจสุขภาพสุกรกอนฆา โดยตรวจสุขภาพและความผิดปกติ เชน การหายใจ การเคลื่อนไหว
และบันทึกผลในเอกสารรายงานการตรวจสุขภาพสุกรกอนฆา ณ คอกพักสุกร โดยพนักงานตรวจโรคสัตว
ก.2.5 ในกรณีที่พบสุกรปวยหรือสงสัยวาปวยใหแยกกักไวในคอกสุกรปวย และฆาในหองฉุกเฉินหลัง
เสร็จสิ้นกระบวนการฆาสุกรปกติแลว หากพบโรคติดตอใหนําไปเผาในเตา (incinerator) หรือฝงเพื่อ
ทําลาย และแจงผูเกี่ยวของทราบ
ก.2.6

ฉีดพนน้ําใหสุกรเพื่อผอนคลายความเครียดจากการเดินทาง

ก.2.7 กรณีพบสุกรที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง เพื่อไมใหสุกรไดรับความทรมานจะตองฆาสุกรนัน้ อยางไม
ทรมานที่หองฉุกเฉินโดยทันที
ก.2.8 ภายหลังจากสุกรลงจากพาหนะหมดแลว
บรรทุกสุกรทุกครั้งหลังการขนสง

ลางทําความสะอาดและใชยาฆาเชื้อพาหนะทีใ่ ช

ก.3. คอกพักสุกร (lairage/resting pen)
ก.3.1 คอกพักสุกร ควรมีผนังคอนกรีตหรือกั้นดวยทอโลหะเหล็ก ตองมีผวิ เรียบไมมีสวนปลายที่คม
หรือแตก โดยสูงจากพื้นประมาณ 90 cm พื้นตองไมลนื่ และเอียงเล็กนอย
ก.3.2 มีชองทางเดินตอจากคอกพักมาเขาหองฆา และชองทางเดินควรแคบพอประมาณเพื่อไมให
สุกรหันหลังกลับ (ทั้งนี้ขึ้นกับพันธุแ ละขนาดของสุกร)
ก.3.3

นําสุกรเขาคอกพักรอฆาตามลําดับที่กําหนด

ก.3.4 ภายในคอกพักตองมีน้ําใหสุกรกินตลอดเวลา
เฉลี่ยไมนอยกวา 0.8 m2 ตอ 1 ตัว
ก.3.5

และความหนาแนนของสุกรในคอกพักมีพื้นที่

ฉีดน้าํ ทําความสะอาดตัวสุกรทุกตัวกอนสุกรเขาหองฆา

ก.3.6 ไลสุกรเขาซองบังคับสูหองทําใหสุกรสลบ
ออกจากซองบังคับ

โดยมีประตูเปดปดเพื่อปองกันไมใหสุกรถอยหลัง

ก.3.7 ลางทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณคอกพักสุกร ไดแก ลานรับสุกร คอกพักสุกร และราง
ระบายน้าํ ภายหลังตอนสุกรเขาฆาหมดแลว
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การฆาสุกร (slaughter)

ก.4.1 วิธีการทําใหสุกรสลบ (stunning)
วิธีที่ใชฆาสุกรตองเปนวิธีฆาแบบไมทรมาน โดยตองทําใหสุกรสลบกอนถึงขั้นตอนนําเลือดออกสมบูรณ
ทั้งนี้ตองตรวจสอบเครื่องมือหรือหองทําใหสลบวา สามารถทํางานไดอยางสมบูรณกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง
การทําสุกรใหสลบมี 4 วิธี คือ
ก.4.1.1 การใชกระแสไฟฟา (electrical stunning)
ก.4.1.2 การใชปน ซึง่ มี 2 แบบ คือ ปนทีไ่ มใชกระสุนแตเปนแทงเหล็ก (penetrating captive bolt
pistol) และปนที่ไมมีกระสุนแตใชความดัน (percussive captive bolt pistol)
ก.4.1.3 การใชกา ซ เชน คารบอนไดออกไซด อารกอน
ก.4.1.4 วิธีอื่นๆ ที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาเหมาะสมและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
ก.4.2 การแทงคอ (sticking)
ก.4.2.1 การแทงคอปลอยใหเลือดออก จะตองแทงคอโดยเร็วที่สุดหลังจากสุกรสลบ โดยแขวนสุกร
หรือใหสุกรนอนบนแครขณะแทงคอ แลวใชมีดสําหรับแทงคอโดยเฉพาะ
ก.4.2.2 การเปดแผลแทงคอจะเปดประมาณ 5 cm ถึง 8 cm การแทงคอตองแทงลึก เพียงเพื่อใหเสน
เลือดดําและแดงเสนใหญทคี่ อขาด หากแทงลึกเกินไปจนปลายมีดทะลุถึงชองอก จะทําใหเลือดคัง่ ในชอง
อกและเนื้อสวนที่ตดิ กระดูกสันหลังดานใน
ก.4.2.3 มีดที่ใชแทงคอตองทําความสะอาด และฆาเชื้อดวยน้ํารอนที่มีอุณหภูมิไมตา่ํ กวา 82 ๐C ทุกครั้ง
หลังใชงาน
ก.4.2.4 หลังการแทงคอแลว ควรปลอยใหเลือดออกจากสุกรนานไมนอยกวา 4 นาที เพื่อใหเลือดออก
อยางสมบูรณ ในกรณีที่เปนเลือดสําหรับการบริโภคตองใชภาชนะสะอาดรองรับเลือด
ก.4.2.5 ลางทําความสะอาดสุกรที่ถกู ฆาแลว
ก.4.2.6 ลางทําความสะอาดมีด อุปกรณ และบริเวณปลอยเลือดออก ไดแก ถาดรองเลือด ผนังหอง
และพื้นหอง ภายหลังเสร็จงานแลวทุกครัง้

ก.5.

การลวก ขูดขน และการดึงกีบ (scalding, dehairing and toenails removal)

ก.5.1 ลวกสุกรที่ถูกฆาแลว ในบอลวกที่มีน้ํารอนหรือใชน้ํารอนฉีดพน อุณหภูมินา้ํ ไมตา่ํ กวา 58 ๐C
ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใชในการลวกตองสัมพันธกับอุณหภูมิของน้ําและขนาดของสุกร
ก.5.2

ลําเลียงสุกรที่ถูกฆาแลวออกจากบอลวก สูกระบวนการขูดขน โดยไมใหสัมผัสพื้น
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ก.5.3 ในกรณีที่ใชระบบแขวนในการลําเลียงสุกรที่ถูกฆาแลว ใหแขวนโดยใชเหล็กถางขา (gambrel)
หรือตะขอเกี่ยวเอ็นรอยหวาย
ก.5.4 ตองลางทําความสะอาดบริเวณลวกและขูดขน รวมทั้งอุปกรณ เชน ถังลวก เครื่องขูดขน ถาด
รองรับขนจากเครื่องขูดขน ภายหลังเสร็จงาน
ก.5.5

ดึงกีบสุกรที่ถกู ฆาแลวทั้งขาหนาและขาหลังออก

ก.5.6 ในกรณีที่มีการเผาขนออน ใหลําเลียงสุกรที่ถูกฆาแลวเขาสูบริเวณเผาขน ในขั้นตอนนี้ขนออน
จะตองถูกเผาหมด ใชมดี ขูดขนที่เหลือ
ก.5.7

ลางสุกรที่ถูกฆาแลวดวยน้าํ จนสะอาด กอนแยกเครื่องในออก

ก.6.

การตัดหัว (head removal)

ก.6.1

ใชมีดตัดหัวสุกรบริเวณกระดูกสวนคอขอที่ 1 ที่บริเวณรอยคอดของคอ (Natural seam)

ก.6.2

ใหวางหัวในภาชนะและทําเครื่องหมายใหตรงกับตัวสุกรที่ถูกฆาแลว

ก.6.3 ในกรณีที่หัวหอยติดไปกับสุกรที่ถูกฆาแลว ใหแยกหัวออกหลังขั้นตอนการตรวจซากสุกรและ
เครื่องในเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค (post-mortem inspection)

ก.7.

การแยกเครื่องในออก (eviscerating)

ก.7.1 ใชมีดตัดหนังและควานรอบทวารหนัก (bung) ถาเปนสุกรเพศผูใหแยกอวัยวะเพศผูและถุง
หุมลึงคออก เริ่มตนดวยการตัดแยกสวนทวาร (รวมอวัยวะเพศผู ถามี) ออกจากสุกรที่ถูกฆาแลว
ก.7.2 กรณีใชมีดเปดชองทอง ตองเปดลงมาถึงหนาอก และดึงเครื่องในขาวออกโดยเครื่องในขาว
ตองไมแตกปนเปอนตัวสุกร แลววางเครื่องในใสถาดหรือทําเครื่องหมายใหตรงกับตัวสุกร
ก.7.3 ใชมีดเปดชองอก และดึงเครื่องในแดงออก แขวนหรือทําเครื่องหมายเครื่องในแดงใหตรงกับ
ตัวสุกร
ก.7.4 พนักงานตรวจโรคสัตวทาํ การตรวจเนื้อและผลผลิต และบันทึกผลในรายงาน สําหรับซากสุกร
และผลผลิตคัดออกใหอยูในอํานาจของพนักงานเจาหนาที่
ก.7.5

ลางเครื่องในดวยน้ําจนสะอาด

ก.7.6

ลางทําความสะอาดบริเวณหองนําเครื่องในออก

มกอช. 9009-2549

ก.8.

10

การผาซีก (carcass splitting)

ก.8.1 ใหใชมีดหรือเลื่อยผาครึ่งซากสุกรที่นําเครื่องในออกแลว โดยผากึ่งกลางกระดูกสันหลังลงมา
เปนเสนตรงถึงกระดูกคอ
ก.8.2

ดึงเสนไขสันหลังออกจากซากสุกรผาซีก ตัดแตง และฉีดลางสุกรผาซีกใหสะอาดดวยน้ํา

ก.8.3

ชั่งน้ําหนักและแบงชั้นคุณภาพซากสุกรผาซีกและเนื้อสุกร และบันทึกน้ําหนักลงในแบบบันทึก

ก.8.4

ลางทําความสะอาดบริเวณผาซีกซากสุกร

ก.9.

การทําความสะอาดซากสุกร (carcass washing)

ลางซากสุกรครั้งสุดทายทั้งดานนอกและดานใน ดวยน้ําจนสะอาด

ก.10. การลดอุณหภูมิซากสุกร (chilling)
ก.10.1 หลังลางซากสุกรดวยน้ําแลว ใหนาํ ซากสุกรเขาสูหองเย็นเพื่อลดอุณหภูมิซากสุกรใหมีอุณหภูมิ
ศูนยกลางไมเกิน 7 ๐C ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
ก.10.2 จัดเรียงซากสุกรไวใหอากาศไหลเวียนไดอยางทั่วถึง โดยจัดเรียงตามระบบเพื่อใหซากสุกรที่เขาแช
กอน นําออกกอน
ก.10.3 พนักงานตองตรวจสอบการจัดเก็บซากสุกรในหองนีต้ ลอดเวลา พรอมทั้งตรวจสอบอุณหภูมิซาก
สุกรและอุณหภูมิหอง แลวจดบันทึกในรายงานการตรวจวัดอุณหภูมิ
ก.10.4 ตองควบคุมการเขาออกของพนักงานในหองนี้อยางเขมงวด หามมิใหผไู มเกี่ยวของเขาไปในหอง
เย็นโดยเด็ดขาด
ก.10.5 หองเย็นตองสะอาด ไมมีเศษของซากสุกรตกหลนตามพืน้ หองและไมมีนา้ํ ขัง
ก.10.6 ภายหลังนําซากสุกรออกจากหองหมดแลว ตองทําความสะอาดหองทันที

ก.11. การตัดแตง (cutting)
ก.11.1 มีดและเครื่องมือที่ใชในการตัดแตงตองสะอาด
ก.11.2 การตัดแตงซากสุกรตองกระทําดวยความรวดเร็ว เพื่อปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
ก.11.3 สายพานลําเลียงซากสุกร สายพานลําเลียงชิ้นสวน และถาดเลื่อนตองสะอาด ไมมนี ้ําเลือดเจิ่ง
นอง ถามีน้ําเลือดใหลางออกดวยน้ําสะอาด และปาดน้ําใหแหงทันทีโดยใชใบปาดน้าํ หามใชฟองน้ําเช็ด
เด็ดขาด
ก.11.4 ในระหวางการตัดแตง ตองไมมีเนื้อกองบนสายพานมากจนเกินไป
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ก.11.5 พนักงานตองลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ํายาฆาเชื้ออยางสม่ําเสมอทุกคน
ก.11.6 ควบคุมการเขาออกของพนักงานในหองตัดแตงอยางเขมงวด หามผูไ มเกี่ยวของเขาไปในพืน้ ที่
ตัดแตงนีโ้ ดยเด็ดขาด
ก.11.7 การแบงชั้นคุณภาพของเนือ้ สุกร ใหเปนไปตาม มกอช. 6000

ก.12. การบรรจุ (packaging)
ก.12.1 ภาชนะบรรจุตองสะอาด ถาทําจากพลาสติกตองมีคุณภาพมาตรฐานซึ่งออกตามความกฎหมาย
วาดวยอาหาร
ก.12.2 ภาชนะบรรจุตองมีความทนทานตอการขนสง
ก.12.3 ใหแสดงเครือ่ งหมายฉลากบนภาชนะบรรจุ
ฉลากที่ใชกํากับทุกหนวยอยางนอยตองมี
ขอความที่อานไดชัดเจนไมลอกหลุด และแสดงรายละเอียดตอไปนี้
1. ประเภทของ ซากสุกร เนื้อสุกรหรือผลผลิต
2. น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
3. วัน เดือน ป ทีผ่ ลิต (วันที่ฆา) และวัน เดือน ป ที่ควรบริโภคกอน
4. ขอแนะนําในการเก็บรักษา
5. ชื่อผูผลิต ผูจดั จําหนาย หรือเครื่องหมายการคา และสถานที่ตั้ง
ก.12.4 ในกรณีที่ใชภาชนะบรรจุทําจากวัสดุที่ลางทําความสะอาดหรือกําจัดฝุนไมได
บรรจุออกจากหองอื่นๆ และออกแบบใหสามารถปองกันฝุน แมลง และหนูได

ตองกั้นแยกหอง

ก.13. การเก็บในหองแชเย็น (chill storage)
ก.13.1 ซากสุ ก ร เนื้ อ สุก รและผลผลิ ต ใหเ ก็ บ ในห อ งแชเ ย็ น ซึ่ง ควบคุม อุ ณ หภูมิ ศู น ย ก ลางไมเ กิ น
7 ๐C และจัดเรียงใหอากาศไหลเวียนอยางทั่วถึง
ก.13.2 ภายในหองแชเย็นตองควบคุมไมใหเกิดหยดน้ําจากการควบแนนของไอน้ํา (water condensate)
สัมผัสกับซาก
ก.13.3 ตรวจสอบการจัดเก็บซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิตในหองนี้ใหเปนระเบียบอยูตลอดเวลา
พรอมทั้งตรวจอุณหภูมิหอง อุณหภูมิของซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิต และบันทึกไว
ก.13.4 รักษาความสะอาดภายในหองแชเย็นอยางสม่ําเสมอ
ก.13.5 ตองมีอุปกรณเปดประตูจากภายใน และมีสัญญาณแจงภัยจากดานใน
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ก.14. การขนสงซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิต (transportation for pig carcass, pork
and products)
ก.14.1 พาหนะที่ใชขนสงตองสามารถควบคุมอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อใหไมเกิน 7๐C ตลอดเวลา
ก.14.2 การเคลื่อนยายซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิตเพื่อการขนสง ตองทําดวยความระมัดระวัง สวน
ของซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิตตองไมสัมผัสพื้นหรือผนังของพาหนะ หากมีการหอหุมชิ้นสวนของเนื้อ
สุกรตองปองกันมิใหฉีกขาดเสียหาย
ก.14.3 ประตูรถบรรทุกหรือตูเก็บ (container) ตองปดสนิท ถาจําเปนใหใสกุญแจ หรือมัดแนนดวย
ลวด หรือวัสดุอื่นที่มีเครื่องหมายแสดงวาไมมีการเปดขณะขนสง
ก.14.4 หามขนสงดวยยานพาหนะคันเดียวกับทีข่ นสงสุกรมีชีวิต
ก.14.5 พาหนะขนสงหรือตูเก็บจะตองลางทําความสะอาดใหเรียบรอยกอนและหลังจากการขนสง

ก.15. การบําบัดน้ําเสีย (waste water treatment)
ตองมีระบบบําบัดน้าํ เสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของน้ําทิ้ง โดยใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก ข
หลักสุขาภิบาล
ข.1.

สุขลักษณะในการผลิต (hygienic operation)

ข.1.1 ตองควบคุมกระบวนการผลิตภายในโรงฆา โดยใหเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
โรงฆาสุกรตามภาคผนวก ค
ข.1.2

ตรวจสอบความสะอาดกอนผลิตและบันทึกในรายงาน

ข.1.3 ตองจัดการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวพาหะ
ประสิทธิภาพ

ทั้งภายในและภายนอกอาคารผลิตอยางมี

ข.1.4 จัดการบํารุงรักษาและการทําความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณใน
การผลิต ใหอยูในสภาพที่สะอาดกอนและหลังการผลิต ดวยวิธีการทีถ่ ูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะพื้นผิวสวนที่สัมผัสกับอาหาร
ข.1.5

ใหมีสถานที่สําหรับลางมืออยางเพียงพอ

ข.1.6 หองลางภาชนะและอุปกรณควรมีพื้นที่เพียงพอ เปนสัดสวนกับจํานวนภาชนะและอุปกรณที่ทํา
ความสะอาด อาจจัดอยูบริเวณดานใดดานหนึ่งของโรงงานโดยเฉพาะ
ข.1.7 อางที่ใชในการลางภาชนะและอุปกรณ
ลงไปลางได

ควรมีขนาดเพียงพอที่จะนําภาชนะและอุปกรณตา งๆ

ข.1.8 มีสถานที่จดั เก็บวัสดุ ภาชนะ อุปกรณ หรือสารเคมีตางๆ และตองไมกอใหเกิดการปนเปอน
หรือเปนแหลงทําใหเกิดการปนเปอน
ข.1.9 สถานที่จดั เก็บวัสดุและอุปกรณ เชน วัสดุบรรจุหีบหอ เครื่องปรุงอาหาร เสื้อผาพนักงาน น้าํ ยา
ุ แจได
ทําความสะอาดและน้าํ ยาฆาเชื้อ ควรมีการกั้นแยกระหวางวัสดุและอุปกรณ และใสกญ
ข.1.10 ตองเก็บแยกสารเคมีออกจากบริเวณผลิต และมีปายแสดงไวอยางชัดเจน
ข.1.11 จัดถังขยะพรอมฝาปดไวประจําที่ และใหขนขยะทิ้งในชวงเวลาหลังเลิกงานแตละชวง หามขน
ขยะในขณะผลิต เพราะจะทําใหเกิดการปนเปอนได
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ข.1.12 ใหลางทําความสะอาดโรงงานรวมทั้งอุปกรณที่ติดตั้ง ในเวลา กอนการผลิต ระหวางพัก และ
หลังการผลิต การลางทําความสะอาดหลังการผลิตครัง้ สุดทายตองลางใหสะอาด มิใหมีเศษเนื้อตกคาง
ขามคืนโดยเด็ดขาด เมื่อลางสะอาดแลวใหฆาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง

ข.1.

สุขลักษณะสวนบุคคล (personal hygiene)

ข.2.1

พนักงานตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ข.2.2 เล็บมือตองตัดใหสั้น ลางมือดวยสบูและน้ํายาฆาเชื้อทุกครั้ง กอนเขาบริเวณผลิตและหลังจาก
ใชหองสุขา
ข.2.3 ในระหวางการปฏิบัติงาน ทุกคนที่เขาไปในหองปฏิบัติงานตองสวมเสื้อคลุม สวมผากันเปอน
สวมหมวกที่สามารถคลุมเก็บผมไดมดิ ชิด มีผาปดปาก พรอมทั้งสวมรองเทาบูทที่สะอาดและฆาเชื้อแลว
ข.2.4 หามนําสมบัตสิ วนตัวและอาหารเก็บไวในหองผลิตเนื้อสุกรโดยเด็ดขาด ใหเก็บไวในสถานที่ที่
โรงงานจัดไวให
ข.2.5 เสื้อคลุม ผากันเปอน หมวกคลุมผม ผาปดปาก รองเทาบูท และอุปกรณเครื่องมือทํางานตางๆ
ตองทําความสะอาดหลังการใชงาน และตองนําไปเก็บไวในหองโดยเฉพาะ
ข.2.6 พนักงานในแตละหองตองอยูประจําหอง หามเดินไปหองอื่นๆ โดยเด็ดขาด ยกเวนไดรับอนุญาต
เพื่อปองกันการปนเปอนขามระหวางสวนสะอาดและสวนไมสะอาด
ข.2.7

หามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารหรือของขบเคี้ยวใดๆ รวมทั้งการถมน้ําลายในหองปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก ค
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร

คอกพักสุกร

พื้นที่ผลิตสวน
ไมสะอาด

รับสุกรเขาคอกพักสุกร
ตรวจสุกรกอนฆา
ทําใหสลบ
นําเลือดออกโดยการแทงคอ
ลาง
ลวก- ขูดขน-ดึงกีบ
(เผาขนออน)
ลาง
ตัดหัว

พื้นที่ผลิตสวน
สะอาด

หองเย็น

เปดทอง-แยกเครื่องในออก
ตรวจซากสุกร
ผาซีก
ลาง
ชั่งน้ําหนัก-แบงชั้นคุณภาพเนือ้ สุกร
ตัดแตง (กรณีมีหองตัดแตง)
(แชเย็น)

รูปที่ ค1 ขั้นตอนการปฏิบัติ
หมายเหตุ ขอความในวงเล็บ หมายถึง ขัน้ ตอนที่อาจยกเวนได ในกรณีที่จําเปนหรือเห็นวาเหมาะสม
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ภาคผนวก ง
อุปกรณที่จําเปนตองมีในโรงฆาสุกร
อุปกรณที่จําเปนตองมีในโรงฆาสุกร ประกอบดวย
ง.1. เครื่องมือทําสลบ
ง.2. มีดแทงคอ มีดเปดชองอกและชองทอง และมีดตัดแตงเนื้อ
ง.3. อุปกรณฆาเชื้อสําหรับมีด (knife sterilizer)
ง.4. อุปกรณลับมีด
ง.5. ถังหรือเครื่องลวกสุกรที่ฆาแลว
ง.6. อุปกรณขูดขน
ง.7. อุปกรณดึงกีบ (toenail puller)
ง.8. ถาดใสเครื่องใน
ง.9. อุปกรณแบงซีก อาจเปนเลื่อยมือหรือเลื่อยไฟฟา หรือมีดสับกระดูก
ง.10. อุปกรณแขวนเนื้อและผลผลิต (meat tree or hook) หรือ โตะ
ง.11. อุปกรณเคลื่อนยายซากสุกร เชน แคร สายพานลําเลียง เปนตน
ง.12. อุปกรณทําความเย็น เชน หองเย็น ตูเย็น ถังน้ําแข็ง
ง.13. เครื่องชั่งสุกรมีชีวิต และเครื่องชั่งซากสุกร เนื้อสุกร และผลผลิต
ง.14. เสื้อคลุม ผากันเปอน หมวก ผาปดปาก รองเทาบูท
ง.15. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทําความสะอาด
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ภาคผนวก จ
หนวย
หนวยและสัญญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le
Système International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดงั นี้

ปริมาณ
ความยาว
พื้นที่
อุณหภูมิ

ชื่อหนวย
เซนติเมตร (centimeter)
เมตร (meter)
ตารางเมตร
(square meter)
องศาเซลเซียส
(degree Celsius)

สัญลักษณหนวย SI
cm
m
m2
o

C

